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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ακαδ. έτος 2017-18). 

Ι. Εισαγωγή  

Κύριος σκοπός της παρουσίασης του απολογισμού του έργου της 

Κοσμητείας που υλοποιήθηκε το ακαδ. έτος 2017-18 είναι ο εντοπισμός 

των θετικών στοιχείων και των πιθανών αδυναμιών και παραλείψεων, 

έτσι ώστε να επιδιωχθεί να επαναληφθούν οι επιτυχίες και οι καλές 

πρακτικές αφενός και να διορθωθούν τα λάθη και οι αστοχίες, αφετέρου.  

Εξαιρετικής σημασίας γεγονότα την ακαδ. χρονιά 2017-18, ήταν : 

✓ Ικανοποίηση των κτιριακών και υλικοτεχνικών αναγκών που 

προκύπτουν από το σύνολο των διδακτικών, ερευνητικών και 

διοικητικών δραστηριοτήτων και στα 3 Τμήματα της Σχολής, παρά 

τους παραμένοντες οικονομικούς περιορισμούς, ως αποτέλεσμα 

της συρρίκνωσης των οικονομικών του ΑΠΘ, και τις δεδομένες 

κτιριακές αδυναμίες.  

✓ Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας τη σχετική προεργασία κατά τα 

προηγούμενα έτη, η Κοσμητεία της Σχολής προχώρησε στην 

υλοποίηση ενός προγράμματος εξορθολογισμού της αξιοποίησης 

του κτιριακού της αποθέματος, ανεύρεσης ενδιάμεσων, 

καλύτερων και πιο οικονομικών λύσεων για τη φιλοξενία 

συναδέλφων των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, έως και την ωρίμανση τελικώς 

προκρινόμενης επίλυσης του κτιριακού ζητήματος (σε συνεννόηση 
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με τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ). Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι 

στην επόμενη περίοδο, 2018-19, θα ολοκληρωθούν οι ενδιάμεσες 

λύσεις και θα προχωρήσει ο σχεδιασμός για την οριστική στέγαση 

της Σχολής. 

✓ Προς εξυπηρέτηση του τιθέμενου στόχου της δημιουργίας μιας 

ενιαίας Σχολής, οι επιμέρους διατμηματικές επιτροπές που 

λειτουργούν είτε βάσει θεσμικής πρόβλεψης, είτε κατ΄ επιλογή της 

Κοσμητείας, έχουν ήδη αποδώσει αποτελέσματα μέσω 

συγκεκριμένων δράσεων σε αυτήν την κατεύθυνση: (1) ενιαία 

αντιμετώπιση αναγκών και καλύτερη αξιοποίηση των όποιων 

διαθέσιμων χρηματικών ή μη πόρων, (2) μεγαλύτερος 

συντονισμός των υπευθύνων Erasmus των τριών Τμημάτων 

προκειμένου να αυξηθούν οι επιλογές μαθημάτων παρεχομένων 

στην αγγλική για τους ξένους φοιτητές που φιλοξενούν τα 

Τμήματα, (3) προετοιμασία της σύστασης μιας χωρικά και 

λειτουργικά ενοποιημένης Βιβλιοθήκης της Σχολής ΟΠΕ, η οποία 

θα ολοκληρωθεί την επόμενη χρονιά, (4) ίδρυση ενός ερευνητικού 

εργαστηρίου Σχολής – Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων 

και Μεσογειακών Μελετών – στο οποίο συνυπάρχουν και 

συνεργάζονται ερευνητές και από τα τρία Τμήματα.  

✓ Ο δεύτερος στόχος της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Σχολής 

εξυπηρετήθηκε επίσης, καταρχάς στο άμεσο κοινωνικό 

περιβάλλον μας αναπτύσσοντας περαιτέρω τις συνεργασίες της 

Σχολής με φορείς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας – 

ενδεικτικά αναφέρεται η υλοποίηση του έργου της Μελέτης 

Οικονομικής Βιωσιμότητας για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου 

Μελά, για λογαριασμό του ομώνυμου Δήμου και η εμπλοκή του 

Κοσμήτορα της Σχολής στον νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Όμιλο 

Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ, όπου διατηρεί, εκπροσωπώντας το 

ΑΠΘ την ιδιότητα του γραμματέα – μέλους του Δ.Σ. Όσο για την 

εξωστρέφεια σε διεθνές επίπεδο, αυτή εξυπηρετήθηκε από σειρά 

επαφές που αναπτύχθηκαν και οι οποίες κατέληξαν συγκεκριμένα 

στην ωρίμανση νέων, διμερών συμφωνιών του Ιδρύματος 

συνολικά με ξένα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια – όπως τη Σχολή 

Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του 
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Λονδίνου (SOAS London, έπεται η τελική υπογραφή από τις 

πρυτανικές αρχές των δύο ιδρυμάτων), το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο της Σαγκάη (SLUAF) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

της Ρωσίας με έδρα τη Μόσχα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται μια 

ιδιαιτέρως σημαντική πρωτοβουλία διεθνούς – περιφερειακής 

εμβέλειας: στη βάση της διμερούς συνεργασίας με το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο του Ροστόβ στη Ρωσία (Rostov State University of 

Economics, RSUE) συνεργάστηκαν αρχικώς μια διμερής ομάδα με 

στελέχη της Σχολής ΟΠΕ και του RSUE για να συσταθεί στις 26 

Μαΐου 2018 το Black Sea and Eastern Mediterranean Academic 

Network με 50 πανεπιστήμια ιδρυτικά μέλη από όλες τις χώρες της 

Παρευξείνιας Ζώνης και της Ανατολικής Μεσογείου, στο ιδρυτικό 

συνέδριο που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις 

του ιδρύματος. Η γραμματεία του BSEMAN θα φιλοξενείται για τον 

επόμενο χρόνο στη Σχολή. Σε αυτήν την κατηγορία μπορεί κανείς 

να εντάξει και τις συνεχείς αποδόσεις του τίτλου του Επίτιμου 

Διδάκτορα από τα Τμήματα της Σχολής σε προσωπικότητες που 

κοσμούν με την επιστημονική και κοινωνική δράση τους την 

διεθνή κοινότητα. 

✓ Τέλος, ως προς το τρίτο στόχο της Ανοικτής στην κοινωνία Σχολής, 

μπορούμε να αναφερθούμε στην συνεχή προσπάθεια 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων καθαριότητας και 

ασφάλειας, όπως και σε παρεμβάσεις βελτίωσης της 

λειτουργικότητας και της αισθητικής του κτιρίου και των 

εγκαταστάσεων – σε συνεργασία με τη συστεγαζόμενη Νομική 

Σχολή – αλλά και σε σειρά δράσεων μεγάλης συμβολικής σημασίας 

αλλά και ουσίας όπως π.χ. η υλοποίηση του τουρνουά 

ποδοσφαίρου «Το ΑΠΘ βάζει γκολ στη Φτώχεια» σε συνεργασία 

με την Εθνική Αστέγων και σειρά φορέων και συλλογικοτήτων της 

Θεσσαλονίκης, ή η υποστήριξη της ομάδας πρωτοβουλίας των 

φοιτητών που διοργάνωσαν το 1ο TEDxAUTh στις 26 Μαΐου 2018.  

Ακολούθως, αξιοποιώντας το μοντέλο αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ για τον 

απολογισμό του έργου στην Κοσμητεία της Σχολής, τον τέταρτο χρόνο 

λειτουργίας της, οι δράσεις ομαδοποιήθηκαν σε αυτές που αφορούν :  
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1. στην εκπαιδευτική λειτουργία 

2. στην έρευνα  

3. στην διοικητική λειτουργία 

4. στην τεχνικοοικονομική υποστήριξη και υποδομές  

5. στις σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς παραγωγικούς φορείς 

 

ΙΙ. Παρουσίαση της Σχολής 

Ονομασία της Σχολής  

Στην προσπάθεια της Κοσμητείας να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της 

ονομασίας της Σχολής, το όνομα της οποίας δεν ανταποκρίνεται στο 

σύνολο των γνωστικών πεδίων που θεραπεύονται, έχουν κατατεθεί σε 

προηγούμενες περιόδους σχετικές προτάσεις από τα δύο Τμήματα 

(Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ), με πρόταση: 

«Σχολή Κοινωνικών Επιστημών». Η οριστική απόφαση δεν έχει ακόμα 

ληφθεί, επειδή εκκρεμεί η πρόταση του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών. Σημειώνεται ότι κατά τα προηγούμενα ακαδ. έτη η συζήτηση 

και σχετική εισήγηση για το θέμα είχε παραπεμφθεί στην Επιτροπή 

Στρατηγικού Σχεδιασμού της Σχολής, χωρίς όμως αποτέλεσμα.  

 

Γενικά στοιχεία  

Πίνακας 1: Ακαδημαϊκή συγκρότηση ακαδ. έτος 2017-2018  
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Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι, ακολουθώντας τις σχετικές αλλαγές στο 

θεσμικό πλαίσιο σε συνέχεια της νομοθετικής πρωτοβουλίας της 

Κυβέρνησης, τα τρία Τμήματα με τον συντονισμό και την υποστήριξη της 

Κοσμητείας κατέθεσαν προτάσεις νέων ή επανασυστημένων ΠΜΣ, οι 

οποίες και εγκρίθηκαν για να λειτουργήσουν στο ακαδημαϊκό έτος 2018-

19. (Βλέπε στον πίνακα 5 που ακολουθεί.) 

Πίνακας 2: Αριθμός φοιτητών /τριών ακαδ. έτος 2017-2018 

Αριθμός 
φοιτητών 

Τμήμα 
Οικονομικών 
Επιστημών  
 

Τμήμα 
Πολιτικών 
Επιστημών  

Τμήμα 
Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

ΣΧΟΛΗΣ  

Προπτυχιακοί  2.003 (ν+2) 1.202 850 4.055 

Μεταπτυχιακοί  95 73 100 268 
Υπ. διδάκτορες 62 69 77 208 

Μετα-
διδάκτορες 

- 5 4 9 

ΣΥΝΟΛΑ  2.160 1.349 1.031 4.540 
 

3 Τομείς

4 Εργαστήρια 1 Εργαστήριο 5 Εργαστήρια

1 νησίδα πληροφορικής 1 νησίδα πληροφορικής 2 νησίδες πληροφορικής

1 βιβλιοθήκη 1 βιβλιοθήκη 1 βιβλιοθήκη

1 ΠΜΣ με 2 κατευθύνσεις:

Β. Επικοινωνία και Πολιτισμός 

3. ΔΔΠΜΣ Προηγμένα 

Συστήματα Υπολογιστών και 

Επικοινωνιών

1. Διοίκηση και Οικονομία

2. ΜΒΑ (Ξενόγλωσσο)

1 ΠΜΣ με 4 ειδικεύσεις:     

Α) Πολιτική Θεωρία και 

Φιλοσοφία,                             

Β) Πολιτική Ανάλυση,          

Γ) Πολιτική Ιστορία και 

Στρατηγικές Σπουδές,         

Δ) Διακυβέρνηση

Α. Δημοσιογραφία και Νέα 

Μέσα Επικοινωνίας

2. Ψηφιακά Μέσα, 

Επικοινωνία και 

Δημοσιογραφία (Ξενόγλωσσο)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

3. Logistics & Διοίκηση 

Αλυσίδας Εφοδιασμού  

(Ξενόγλωσσο)

4. ΔΠΜΣ Πληροφορική και 

Διοίκηση

5. ΔΠΜΣ Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας και Καινοτόμες 

Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

6. ΔΠΜΣ Πολύπλοκα Συστήματα 

και Δίκτυα

7. ΔΔΠΜΣ Τοπική και 

Περιφερειακή Ανάπτυξη και 

Αυτοδιοίκηση

Δομή - Διάρθρωση Σχολή ΟΠΕ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικών 

Επιστημών

Τμήμα Δημοσιογραφίας και 

ΜΜΕ

Ακαδημαϊκές Μονάδες
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Πίνακας 3: Καθηγητές-λέκτορες ακαδ. έτος 2017-2018 

Τμήμα  2017-18 
Καθηγητές-

λέκτορες 

Αυξομείωση 
από το 

2016-17 

2017-18 
Λοιπό 

εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

Αυξομείωση 
από το 

2016-17 

2017-18 
Έκτακτο 

εκπαιδευτικό 
προσωπικό 

Αυξομείωση 
από το 2016-17 

Οικονομικών 
επιστημών 

30 (εκ των 
οποίων 1 με 
αναστολή 
καθηκόντων, 1 
με 
επιστημονική 
άδεια και 3 με 
άδεια άνευ 
αποδοχών) 

 
+3 

 
11 (6 ΕΔΙΠ, εκ 
των οποίων 1 
σε απόσπαση 

και 1 με 
άδεια, 4 ΕΤΕΠ, 

1 ΕΠΙΣΤ. 
ΣΥΝΕΡΓ.) 

 
+1 (ΕΤΕΠ) 

 
2 (ΠΔ 407) 

 
- 

Πολιτικών 
επιστημών  

17 (+ 1 ΜΕ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) 
+1 2 ΕΔΙΠ +2 2 (ΠΔ 407) +1 

Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 
 

20 +1 
11 (3 ΕΕΠ, 1 

ΕΤΕΠ, 7 ΕΔΙΠ) 
+3 ΕΔΙΠ 2 (ΠΔ 407) - 

ΣΥΝΟΛΑ  67 +5 24 +6 6 +1 

 

Πίνακας 4: Διοικητική υποστήριξη ακαδ. έτος 2017-2018 

Τμήμα  2017-18 
Διοικητικοί  
υπάλληλοι 

2017-18 
Εργολαβικοί  

Κοσμητεία 2 - 
Οικονομικών 
επιστημών 

7  

(3 στη Γραμματεία, 2 
στους Τομείς, 2 στη 

Βιβλιοθήκη) 

2 

Πολιτικών επιστημών  4 (2 στη Γραμματεία, 1 

στη Βιβλιοθήκη, 1 σε 

Εργαστήριο) 
1 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

6 (3 στη Γραμματεία, 1 

κλητήρας και 2 στη 

Βιβλιοθήκη) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  19 4 
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Πίνακας 5:  Προγράμματα Σπουδών  

Τμήμα  2017-18 
Προπτυχιακά 
Προγράμματα  

2017-18 
Μεταπτυχιακά 
προγράμματα 

Προβλεπόμενα 
μεταπτυχιακά για το 
2018-19 

Οικονομικών 
επιστημών 1 

 1 ΠΜΣ (2 κατευθύνσεις) 
2 ΠΜΣ Ξενόγλωσσα 

3 ΔΠΜΣ 
1 ΔΔΠΜΣ 

1 ΠΜΣ (2 κατευθύνσεις) 
2 ΠΜΣ Ξενόγλωσσα 

3 ΔΠΜΣ 
1 ΔΔΠΜΣ - 

Πολιτικών επιστημών  1 1 (4 κατευθύνσεις) 4 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

1 

1 ΠΜΣ (2 ειδικεύσεις) 
1 ΠΜΣ Ξενόγλωσσο (3 

ειδικεύσεις) 
1 ΔΔΠΜΣ 

1 ΔΔΠΜΣ Σημειωτική, 
Πολιτισμός και Επικοινωνία  

1 Μ.Π.Σ. ''Δημοσιογραφία'' με 
3 Ειδικεύσεις : Α) 

Δημοσιογραφία στην 
Ψηφιακή Εποχή, Β) 

Παγκόσμια Δημοσιογραφία Γ) 
Δημοσιογραφία των Τεχνών & 

του Πολιτισμού,  
1 Π.Μ.Σ. ''Επικοινωνία'' με 3 

Ειδικεύσεις : Α) Πολιτική 
Επικοινωνία Β) Πολιτιστική 

Διαχείριση και Επικοινωνία Γ) 
Εκστρατείες Επικοινωνίας και 

Έρευνας Κοινού 
1 ΜΠΣ Ψηφιακά Μέσα, 

Επικοινωνία και 
Δημοσιογραφία (αγγλόφωνο) 

1 ΔΠΜΣ με το Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  3 11 16 

 

Πίνακας 6: Οικονομικοί πόροι για οικονομικό έτος 2017 

Τμήμα  2017 - Τακτικός 
Προϋπολογισμός 

Πιστώσεις επιτροπής 
ερευνών 

Κοσμητεία 0 4.556,97 

Οικονομικών 
επιστημών 

0 16.174,59 (-1.500)* 

Πολιτικών 
επιστημών  

0 8.452,92 (+1.000) 

Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

0 12.129,91 (+500) 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  

0 41.314,39 
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* Μετά την αρχική κατανομή αποφασίστηκε να μεταφερθεί το ποσό των 1.500€ από 

το Τμήμα Ο.Ε., στο Τμήμα Π.Ε. και στο Τμήμα ΔΜΜΕ (1.000€ και 500€ αντίστοιχα), για 

τον εξοπλισμό της αίθουσας 319. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι εκτιμάται πως για την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου, ειδικότερα στο πλαίσιο της ως άνω 

διαμορφούμενης επέκτασης των μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και 

δεδομένων των παραμένουσων ελλείψεων, πρέπει (1) να συνεχιστεί η 

πίεση προς τη διατήρηση του αριθμού των εισακτέων στον αριθμό που 

τα Τμήματα ορίζουν, αξιολογώντας τις δυνατότητες που έχουν, (2) να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες αύξησης του εκπαιδευτικού δυναμικού με 

προσλήψεις τακτικού και έκτακτου προσωπικού και (3) να αναπτυχθούν 

κι άλλες πηγές χρηματοδότησης από χορηγίες, ερευνητικά έργα κι έσοδα 

από τα μεταπτυχιακά. 

 

ΙΙΙ. Απολογισμός δράσεων ακ. έτος 17-18 

1. Εκπαιδευτική λειτουργία  

1.1. Προπτυχιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα:  

Διευκόλυνση υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 

τμημάτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών).  

Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Κοσμητείας και της επιτροπής 

Στρατηγικού Σχεδιασμού υλοποιήθηκαν συνέργειες μεταξύ των 

τμημάτων, των διδασκόντων τόσο σε προπτυχιακά, όσο και σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα, κυρίως εξ αιτίας των ελλείψεων που 

παρατηρούνται από τις αποχωρήσεις και άδειες μελών ΔΕΠ.  

Ακολούθως πρέπει να δοθεί έμφαση (1) στις συνεργασίες για 

διατμηματικά προπτυχιακά μαθήματα, σε (2) κοινές εξεταστικές 

επιτροπές σε διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, σε (3) 

ημερίδες παρουσίασης της πορείας διδακτορικών διατριβών σε 

διατμηματικά ακροατήρια.  
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1.2. Ενίσχυση των μελών του διδακτικού προσωπικού των τμημάτων  

Υπήρξαν νέοι διορισμοί μελών ΔΕΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-

2018: 

• Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: Παναγιώτης Γκορέζης, 

Αθανάσιος Καζάνας και Μαρία Τσιπουρίδου, στη βαθμίδα του 

επίκουρου καθηγητή. 

 

• Τμήμα Πολιτικών Επιστημών: Κωνσταντίνος Παπαστάθης, στη 

βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, στις 23 Αυγούστου 2018. 

 

• Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ: Ιωάννα Κωσταρέλλα, στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1104/07-

11-2017 τ.Γ'). 

Κι εδώ αναφέρουμε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης με μόνιμο ή 

έκτακτο διδακτικό / επιστημονικό προσωπικό. 

1.3. Ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων  

Συνεχίζουν να λειτουργούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα των 

Τμημάτων της Σχολής, με ή χωρίς δίδακτρα. Από το χειμερινό εξάμηνο 

2017-2018 λειτούργησε στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το 

«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά».  

Μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υλοποιήθηκαν οι 

διαδικασίες επανίδρυσης όλων των υπαρχόντων μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων, όπως και ίδρυσης νέων προγραμμάτων. Στο πλαίσιο της 

αναδόμησης των ΠΜΣ, ξεκίνησε η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων που 

προήλθαν από συνεργασία των τμημάτων της Σχολής – ειδικότερα του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – 

κι συνεχίστηκε η προσπάθεια ένταξης της αγγλικής σε επιλεγμένα 

μεταπτυχιακά προγράμματα.  

Στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος πρέπει να συνεχισθεί η προσπάθεια 

δημιουργίας νέων μεταπτυχιακών, διεθνούς εμβέλειας με εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ των τμημάτων της Σχολής, αλλά και 
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με τα Τμήματα και τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία 

δομήθηκαν συγκεκριμένα πλαίσια συνεργασίας. 

1.4. Τελετές ορκωμοσίας - υποδοχής πρωτοετών 

Υλοποιήθηκαν  

▪ Έξι (6) τελετές ορκωμοσίας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 

▪ Τρεις (3) τελετές ορκωμοσίας στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών,  

▪ Τρεις (3) τελετές ορκωμοσίας στο τμήμα Δημοσιογραφίας και 

ΜΜΕ, 

▪ Τρεις (3) τελετές υποδοχής πρωτοετών, που διοργάνωσαν τα 

τμήματα 

Έγινε συγκροτημένη και συνεχής προσπάθεια από όλους τους 

συντελεστές στη διοργάνωση και την υλοποίηση των τελετών 

ορκωμοσίας ώστε να διασφαλιστεί ο πρέπων σεβασμός στην 

ακαδημαϊκή υπόστασή τους και να βελτιωθεί το περιεχόμενό τους. Οι 

προσπάθειες αυτές έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Ακολούθως πρέπει να 

συνεχισθεί η σχετική προσπάθεια, στο πνεύμα και των αλλαγών στη 

διεξαγωγή των τελετών ορκωμοσίας που προτάθηκαν από το Τμήμα 

Δημοσίων Σχέσεων. Για τον σκοπό αυτό, προστέθηκε σε κάθε περίοδο 

ορκωμοσίας και δεύτερη μέρα για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 

λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών.  

 

2. Έρευνα 

2.1. Διεπιστημονική ερευνητική δραστηριότητα  

Συνεχίζει να παροτρύνεται η διεπιστημονική ερευνητική 

δραστηριότητα μεταξύ των μελών των τμημάτων της Σχολής. Στην 

κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει ιδιαίτερα η λειτουργία του νεοσύστατου 

Διεπιστημονικού Εργαστηρίου Παρευξείνιων και Μεσογειακών 

Μελετών, όπως και οι προαναφερόμενες πρωτοβουλίες συγκρότησης 

διεθνών δικτυώσεων ακαδημαϊκής συνεργασίας. 

Για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά τίθενται δύο σχετικοί στόχοι: (1) η 

σύσταση δομής υποστήριξης ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων 
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των μελών της Σχολής και συνεργασιών για κοινά ερευνητικά 

προγράμματα, τα οποία θα μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης από 

εθνικούς ή κοινοτικούς, δημοσίους ή ιδιωτικούς πόρους, και (2) η ίδρυση 

και συγκρότηση του Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας.  

2.2. Ίδρυση νέων Εργαστηρίων στη Σχολή   

Η Κοσμητεία της Σχολής ΟΠΕ στη συνεδρίασή της αριθμ. 50/1-3-

2018, ύστερα από τις σύμφωνες γνώμες των Συνελεύσεων των τριών 

Τμημάτων της Σχολής, αποφάσισε την ίδρυση Εργαστηρίου Σχολής, με 

τίτλο «Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών 

Μελετών – Interdisciplinary Laboratory for Black Sea and Mediterranean 

Studies», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4485/2017 και 

προώθησε τα απαιτούμενα έγγραφα στη Σύγκλητό. Αναμένεται η 

δημοσίευση της ίδρυσης του εργαστηρίου σε ΦΕΚ. 

Ακολούθως πρέπει να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια ανάπτυξης 

νέων δραστηριοτήτων των υπαρχόντων εργαστηρίων.  

 

3. Διοικητική λειτουργία 

3.1. Συνεδριάσεις Κοσμητείας 

Κατά το ακ. έτος 17-18, συγκλήθηκαν 9 συνεδριάσεις της 

Κοσμητείας, με θέματα που αφορούσαν την ακαδημαϊκή, διοικητική και 

οικονομική λειτουργία της Σχολής. Κύρια θέματα που απασχόλησαν τις 

συνεδριάσεις, κατά σειρά σπουδαιότητας, ήταν το κτιριακό πρόβλημα, η 

έγκριση και επικαιροποίηση των μητρώων αξιολογητών, η πορεία 

δράσεων των Επιτροπών της Σχολής, η χορήγηση μακροχρόνιων αδειών, 

οικονομικά θέματα της Σχολής (τακτικός προϋπολογισμός, ΕΛΚΕ), ο 

Στρατηγικός Σχεδιασμός της Σχολής. Θέματα που ελάχιστα απασχόλησαν 

την Κοσμητεία ήταν η χάραξη εκπαιδευτικής και ερευνητικής 

στρατηγικής της Σχολής.   

Προοπτικές: Συνεδριάσεις Κοσμητείας και Επιτροπών Σχολής για την 

στρατηγική ανάπτυξη της Σχολής. 
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3.2. Εκλογές Προέδρων Τμημάτων και Κοσμήτορα Σχολής  

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πραγματοποιήθηκαν οι 

εκλογές Πρόεδρων όλων των Τμημάτων, καθώς και η εκλογή Κοσμήτορα 

της Σχολής, όπως και η ανάδειξη εκπροσώπων των κατηγοριών ΕΕΠ, 

ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, στα συλλογικά όργανα της Σχολής και της Κοσμητείας. 

3.3. Διαδικασίες εξέλιξης μελών ΔΕΠ των τμημάτων της Σχολής  

Πραγματοποιήθηκαν 5 εξελίξεις μελών ΔΕΠ σε επίπεδο Σχολής: 

Τμήμα  2017-18 
Εξελίξεις καθηγητών-λεκτόρων  

Οικονομικών επιστημών 3 

Πολιτικών επιστημών  1 
Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

1 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  5 

 

3.4. Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών επιτροπών επιλογής και 

εξέλιξης καθηγητών  

Η διαδικασία συγκρότησης των Μητρώων εσωτερικών και 

εξωτερικών μελών επιτροπών επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, απασχόλησε πολλάκις και 

πολλαπλώς την Κοσμητεία και τα τμήματα και ακόμη συνεχίζεται η 

επικαιροποίησή τους.  

Τμήμα                                2017-18 
                   Μητρώα αξιολογητών  

Οικονομικών επιστημών 2 επικαιροποιήσεις 
Πολιτικών επιστημών  2 επικαιροποιήσεις 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

2 επικαιροποιήσεις 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  6 

Προοπτικές:  Διαμόρφωση γενικότερων μητρώων.  
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3.5. Θέματα Διοικητικού προσωπικού της  Σχολής  

Έχουν γίνει σχετικές αναφορές στην Πρυτανεία και τα αρμόδια 

όργανα διοίκησης του ΑΠΘ. επειδή τα τμήματα αντιμετωπίζουν 

εντονότατες ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η συνολική εικόνα της Σχολής. 

Τμήμα  2017-18 
Διοικητικοί  
υπάλληλοι 

2017-18 
Εργολαβικοί  

Κοσμητεία 2 - 

Οικονομικών 
επιστημών 

7  

(3 στη Γραμματεία, 2 
στους Τομείς, 2 στη 

Βιβλιοθήκη) 

2 

Πολιτικών επιστημών  4 (2 στη Γραμματεία, 1 

στη Βιβλιοθήκη, 1 σε 

Εργαστήριο) 
1 

Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ 

6 (3 στη Γραμματεία, 1 

κλητήρας και 2 στη 

Βιβλιοθήκη) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  19 4 

 

Προοπτικές: Αύξηση του αριθμού των θέσεων διοικητικών υπαλλήλων 

στους τομείς, τα τμήματα και Σχολή, μέσω του διοικητικής και 

οργανωτική ανασυγκρότησης του Ιδρύματος.  

3.6. Συγκρότηση επιτροπών Σχολής 

Στο πλαίσιο του άρθρ.9, παρ. 4 του ν. 4009/11, συγκροτήθηκαν και 

αναμορφώθηκαν με απόφαση της κοσμητείας αριθμ. 47/21.12.2017, 

50/1.3.2018 και 51/2.4.2018, οι παρακάτω επιτροπές: 

α) Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμμάτων σπουδών, β) 

Οικονομικής διαχείρισης, γ) Υγιεινής και ασφάλειας των χώρων, δ) 

Επικοινωνίας και Διεθνούς συνεργασίας, στ) Επιτροπής βιβλιοθηκών, ζ) 

Επιτροπή φύλου και ισότητας, η) Επιτροπή Προγραμμάτων ERASMUS.  

Στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος πρέπει να συνεχισθεί η προσπάθεια 

εντατικοποίησης της ενεργοποίησης όλων των επιτροπών.   
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3.7. Συμμετοχή στη Σύγκλητο και στις επιτροπές της  

Οι εξαιρετικά επείγουσες και κρίσιμες συνεδριάσεις της Συγκλήτου 

του ΑΠΘ για την αντιμετώπιση σοβαρών και δύσκολων προβλημάτων, το 

ακαδ. έτος 2017-18, απορρόφησαν ιδιαίτερα πολύ χρόνο και 

προσπάθεια.  

Η Σχολή και τα τρία Τμήματά της, μέσω των εκπροσωπήσεών τους, 

συνέχισαν και συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στις κεντρικές 

συνεδρίες, αλλά και σε επιμέρους συγκροτούμενες επιτροπές 

συμβάλλοντας τόσο στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος συνολικά 

όσο και στην υλοποίηση αυτού.  

 

3.8. Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής 

Φοιτητικής Λέσχης (ΠΦΛ) . 

Η συμμετοχή όλων των κοσμητόρων στο ΔΣ της ΠΦΛ προβλέπεται 

από τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, και τα θέματα που απασχόλησαν 

περισσότερο το ακαδ. έτος 17-18, αφορούσαν την απρόσκοπτη σίτιση 

των φοιτητών και τη διενέργεια των εργολαβιών σίτισης, καθαριότητας 

και φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΠΦΛ.  

 

4. Τεχνικοοικονομική υποστήριξη και υποδομές  

4.1. Ιστοσελίδα Σχολής 

Βασικό μέλημα της Κοσμητείας είναι η βελτίωση της εικόνας της 

Σχολής, η διαρκής ενημέρωση και επικαιροποίηση των ειδήσεων, με 

υπεύθυνο τον κ. Ηλία Κιόρογλου, διοικητικό υπάλληλο της Γραμματείας 

Κοσμητείας της Σχολής. 

4.2. Καθαριότητα-ασφάλεια-θέρμανση-τεχνική συντήρηση χώρων της 

Σχολής 

Τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα για όλο το ΑΠΘ είναι η 

ασφάλεια και η καθαριότητα των αιθουσών διδασκαλίας, των 

εργαστηρίων, των κοινόχρηστων και υπαίθριων χώρων της Σχολής. Με 

σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, τουλάχιστον στα όρια 
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της Σχολής, είχε αποφασιστεί από τους κοσμήτορες των Σχολών Νομικής 

και ΟΠΕ, να μην επιτρέπεται η διενέργεια «πάρτυ» στους χώρους της 

Σχολής, όπως επίσης το κλείδωμα των χώρων της Σχολής και η 

ελεγχόμενη πρόσβαση κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, που 

τηρήθηκαν και κατά το ακαδ. έτος 2017-2018.  

Αντικαταστάθηκαν υαλοπίνακες μετά από βανδαλισμούς και 

φθορά. Αγοράστηκαν υδραυλικά υλικά, χρώματα και ηλεκτρολογικά 

υλικά για τις ανάγκες των τριών Τμημάτων της Σχολής. Έγιναν όλες οι 

απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούσαν επισκευές, επιδιορθώσεις, 

βαψίματα και αντικατάσταση εξοπλισμού. Επίσης, ανακαινίσθηκε η 

βόρεια είσοδος του κτιρίου των Σχολών, δαπάνη που ανέλαβε από 

κοινού η Σχολή ΟΠΕ με τη Νομική Σχολή (1.000€/Σχολή). 

Προοπτικές: Μονιμότερη και ασφαλέστερη φύλαξη των χώρων της 

Σχολής και των Παραρτημάτων της, αποφυγή προβλημάτων 

καθαριότητας και θέρμανσης, βελτίωση της τεχνικής εξυπηρέτησης και 

συντήρησης.  

4.3. Αίθουσες διδασκαλίας 

Ελλείψεις αιθουσών διδασκαλίας και προβλήματα χωρητικότητας 

παρουσιάζονται έντονα, ιδιαίτερα με την αύξηση των φοιτητών στο 

τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε σε 

μεγάλο βαθμό ικανοποιώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ με τη χρησιμοποίηση αιθουσών διδασκαλίας 

στο κεντρικό κτίριο της Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη. Συγκεκριμένα,  

έγινε ανακατανομή των χώρων του πρώην γλωσσικού εργαστηρίου και 

της αίθουσας Δ (ισόγειο), η παραχώρηση της χρήσης κατά 

προτεραιότητα της αίθουσας 212 στο τμήμα Δημοσιογραφίας και η 

αποκλειστική χρήση της αίθουσας 4 (1ος όροφος), επίσης στο τμήμα 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. 

Εξοπλίστηκαν από την προηγούμενη χρονιά οι αίθουσες 

διδασκαλίας 1-4 (1ος όροφος) με προβολικά μηχανήματα και 

αντικαταστάθηκαν οι υαλοπίνακες και οι πόρτες ασφαλείας. 

Σημειώνεται ότι οι αίθουσες πλέον κλειδώνουν με ευθύνη των 
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διδασκόντων συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια των χώρων και του 

εξοπλισμού τους.  

Προοπτικές: Επίλυση του κτιριακού θέματος των τμημάτων 

Δημοσιογραφίας και Πολιτικών Επιστημών, για χώρους γραφείων και 

αιθουσών διδασκαλίας μεταπτυχιακών.   

4.4. Οικονομικά  

Δεν υπήρξε κατανομή των πιστώσεων του τακτικού 

προϋπολογισμού του ΑΠΘ για το οικονομικό έτος 2017, ενώ οι πιστώσεις 

από την Επιτροπή Ερευνών για την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών 

και δραστηριοτήτων, για τη Σχολή ΟΠΕ, για το οικονομικό 2017, 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

Τμήμα  2017 
Τακτικός 

Προϋπολογισμός 

Πιστώσεις επιτροπής 
ερευνών 

Κοσμητεία 0 4.556,97 
Οικονομικών 
επιστημών 

0 16.174,59 (-1.500)* 

Πολιτικών 
επιστημών  

0 8.452,92 (+1.000) 

Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ 

0 12.129,91 (+500) 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗ  

0 41.314,39 

* Μετά την αρχική κατανομή αποφασίστηκε να μεταφερθεί το ποσό των 1.500€ από 

το Τμήμα Ο.Ε., στο Τμήμα Π.Ε. και στο Τμήμα ΔΜΜΕ (1.000€ και 500€ αντίστοιχα), για 

τον εξοπλισμό της αίθουσας 319. 

Ακολούθως, το γράφημα με την αρχική κατανομή πιστώσεων: 
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Συνολικές πιστώσεις: 4.556,97€ 

Συνολικές δαπάνες: 
(ενδεικτικά: 500€ για επιγραφές, 600€ για 
επισκευές μικροφωνικής εγκατάστασης, 3.000€ για 
γραφική ύλη, toner και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) 

4.668,47€ 

Ανάλωση από υπόλοιπο προηγούμενου έτους 111,5€ 
 

Προοπτικές: Ενίσχυση των εσόδων της Σχολής μέσω του τακτικού 

προϋπολογισμού, αλλά και ιδίων πόρων από εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές δραστηριότητες 

 

4.5. Μετεγκατάσταση των τμημάτων Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ και 

Πολιτικών Επιστημών. 

Το κτιριακό πρόβλημα της Σχολής ΟΠΕ είναι το κυρίαρχο για τα έτη 

2013-2014-2015-2016-2017. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 

επετεύχθη η ανακατανομή χώρων και αιθουσών στο κτίριο της 

Πανεπιστημιούπολης μεταξύ των σχολών ΟΠΕ και Νομικής, με 

αποτέλεσμα να ικανοποιούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου οι ανάγκες σε 

αίθουσες των τμημάτων Δημοσιογραφίας και Πολιτικών Επιστημών σε 

προπτυχιακό επίπεδο, στο κεντρικό κτίριο της Σχολής στην 

Πανεπιστημιούπολη.  

Μέσα στο 2017-2018, έπειτα από συνεδριάσεις Κοσμητείας και ΓΣ 

Σχολής, πάρθηκαν αποφάσεις, που συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

4556,97; 11%

16174,59; 39%
8452,92; 21%

12129,91; 29%

ΕΛΚΕ 2017

Κοσμητεία

Οικονομικών Επιστημών

Πολιτικών Επιστημών 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
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Έχει σταλεί στις Πρυτανικές Αρχές ολοκληρωμένη έκθεση με την 

οποία ζητείται η πρόβλεψη των απαιτούμενων κονδυλίων για τη 

μεταφορά της Γραμματείας και των δύο βιβλιοθηκών του Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στους 

χώρους που έχουν προβλεφθεί στο κτίριο της Σχολής στην 

Πανεπιστημιούπολη. Στο ίδιο έγγραφο ζητείται η εκκίνηση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας για μίσθωση κτιρίου που θα φιλοξενήσει τα 

γραφεία μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού της Σχολής, κατά κύριο λόγο 

αυτών που φιλοξενούνται στο κτίριο της Εγνατίας. Επίσης, 

αποφασίστηκε ότι η Γραμματεία της Σχολής θα συνεργαστεί με την 

τεχνική υπηρεσία για τη σύνταξη μελέτης κτιριολογικών αναγκών, 

προκειμένου στη βάση αυτής να εξελιχθεί η αναζήτηση μόνιμης λύσης 

του κτιριακού προβλήματος της Σχολής.  

Την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα ολοκληρωθούν οι ενδιάμεσες 

λύσεις – μετεγκατάσταση βιβλιοθηκών και γραμματείας και 

μετεγκατάσταση σε νέο κτήριο – και θα προχωρήσει ο σχεδιασμός για 

την οριστική στέγαση της Σχολής. 

 

5.Εξωστρέφεια- Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς παραγωγικούς 

φορείς 

• Υποστήριξη των συνεργασιών των τμημάτων της Σχολής με 

Πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς του εξωτερικού, όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται: η λειτουργία του Ευρωπαϊκού 

Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού, η 

συμμετοχή της Σχολής στο δίκτυο ASECU (Ένωση Οικονομικών 

Πανεπιστημίων Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξείνιας 

Ζώνης), (τμήμα Οικονομικών Επιστημών), η ανάπτυξη της Έδρας 

Jean Monet στο αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Ευρωπαϊκής 

ενοποίησης, (Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ), η συμμετοχή στο 

ερευνητικό πρόγραμμα Populismus για την ανάπτυξη 

Παρατηρητηρίου για τον Λαϊκίστικό Λόγο και τη Δημοκρατία 

(Τμήμα Πολιτικών Επιστημών). 
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• Αναγόρευση του κ. HERMANN SCHMITT σε επίτιμο διδάκτορα του 

τμήματος Πολιτικών Επιστήμων της Σχολής ΟΠΕ, 9/2/2018. 

• Διεθνής ημερίδα με θέμα: "ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ", 19/3/2018 

(Σχολή ΟΠΕ) 

• Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης Λίλας Αντωνοπούλου, από κοινού με 

τη Νομική Σχολή (2/5/2018) 

• Διεξαγωγή Tουρνουά ποδοσφαίρου "ΑΠΘ Γκολ στη Φτώχεια", στα 

πλαίσια της Φοιτητικής Εβδομάδας, 10/05/2018 (Σχολή ΟΠΕ) 

• Διεξαγωγή του Ιδρυτικού συνεδρίου του Black Sea and Eastern 

Mediterranean Academic Network (BSEMAN), 26/5/2018. 

 

Επίλογος 

Για το ακαδ. έτος 18-19 προτεραιότητες αποτελούν:  

✓ Ο στρατηγικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών και  

ερευνητικών δράσεων της Σχολής, με ανάλογη υποστήριξη από 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.   

✓ Μετονομασία της Σχολής. 

✓ Ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης από το κτήριο της Εγνατίας. 

✓ Ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των τριών τμημάτων, 

συνεργατικής κουλτούρας και διεπιστημονικής προσέγγισης 

✓ Συνέχιση της ενίσχυσης της εξωστρέφειάς της Σχολής συνολικά.  

Ευχαριστώ θερμά, όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες για 

την υποστήριξη και τη συνεργασία τους, ιδιαίτερα όσους προσπαθήσαμε 

μαζί, να ξεκινήσουμε να κάνουμε πράγματα για τη Σχολή, για το 

Πανεπιστήμιό μας και εύχομαι να καταφέρουμε περισσότερα στο άμεσο 

μέλλον.  

 

Γρηγόριος Ζαρωτιάδης 

Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Αναπληρωτής καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
 


